
 

Udkast til opgaver for den nationale arbejdsgruppe i 2019-20 (sektorgruppens forslag) (Bilag 6) 
 

I Kommissoriet til sektorsatsning om studieintensitet/ studiegrupper fremgår det, at LLN 

nedsætter en tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle professionshøjskoler, og at 

gruppen nedsættes for en to-årig periode med start aug. 2018. Kommissoriet beskriver, hvilke 

opgaver arbejdsgruppen skal fokusere på i studieåret 2018/ 19: 1) at afdække lokale indsatser ift 

studiegruppearbejde (erfaringsopsamling), 2) udarbejde et inspirationskatalog, 3) udarbejde 

forslag til kompetenceudvikling af undervisere, 4) afholde en workshop på den nationale 

læreruddannelseskonference og 5) udarbejde forslag til fælles strategi på sektorniveau for år 2.  

 

Det lykkedes desværre ikke at få en repræsentant med fra UCSyd. Der har været to 

repræsentanter med fra hhv. PHA, UCL og VIA og en repræsentant fra hhv. UCN og KP. 

Arbejdsgruppen dækker samlet set forskellige kompetencer og perspektiver i relation til 

studiegruppearbejdet. Ressourcen pr deltager i arbejdsgruppen har været 2 x 50 at i 2018/ 19.  

 

Arbejdsgruppen har i 2018/ 19 gennemført 1) en erfaringsopsamling gennem interviews med hhv. 

ledelses- underviser-, studievejleder- og studenterrepræsentanter på 5 UC´er og indsamlet diverse 

inspirationsmaterialer fra UC´erne, 2) påbegyndt udarbejdelse af et inspirationskatalog, 3) 

udarbejdet forslag til kompetenceudvikling, 4) gennemført workshop på LU-konferencen og 5) 

udarbejdet anbefalinger til indsatser på national og lokalt niveau.  

 

Den nationale arbejdsgruppe er interesseret i at arbejde videre fra aug. 2019 til juni 2020 med 

fokus på fortsættelse og videreudvikling af det igangsatte arbejde og med særligt fokus på 

følgende arbejdsopgaver:  

 

• videreudvikling af inspirationsmateriale, herunder teoretiske kilder 

• erfaringsopsamling ift lokale pilotprojekter/ prøvehandlinger  

• udvikling af korte/ længerevarende kompetenceudviklingsworkshops 

• udvikling af indhold til læreruddannelsessitet og andre digitale formidlingsmuligheder  

• undersøge hvorledes ressourcepersoner kan bidrage til professionalisering af studiegrupper 

• være forum for national videndeling og videreudvikling 

 

Forslag til ressource: 2 x 75 at pr deltager i arbejdsgruppen, dvs. 75 at i efteråret 2019 og 75 at i 

foråret  

2020, da det har vist sig, at 2 x 50 at i 2018/ 19 ikke har dækket det faktuelle tidsforbrug i forhold 

til  

kommissoriet. 

 


